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Agenda      

do 28 feb 

vr 1 mrt 

ma 4 t/m 8 mrt 

do 14 mrt 

vr 15 mrt 

ma 18 t/m 22 mrt 

ma 18 mrt 

wo 20 mrt 

 

vr 22 mrt 

vr 22 mrt 

wo 27 mrt 

vr 29 mrt 

 

Carnavalsviering, kinderen ’s middags vrij, 12.00 uur uit 

Studiedag team, alle kinderen vrij 

Voorjaarsvakantie 

Informatieavond bekostiging en stand van zaken DaVinci in Zevenaar 

Staking, de school is gesloten 

Week van de Lentekriebels 

Open dag voor nieuwe ouders en kinderen 

Ondersteuningsteambespreking 

Participatieteamoverleg 

Landelijke Opschoondag Panters, Olifanten, Kikkers (3) en Giraffen  

Schoolviering Ara’s, Olifanten en Zebra’s, aanvang 13.45 uur 

Creon tafeltennistoernooi groep 5 t/m 8 

Schoolviering Vlinders, Kikkers, Giraffen en Panters, aanvang 13.45 uur 

 
Rupsjes (peuters), Vlinders (1/2), Kikkers (2/3), Giraffen (3/4), Panters (DaVinci 3/4/5/6), Ara’s (DaVinci 7/8), Olifanten (5/6), Zebra’s 6/7/8)           

 

In de Vlinders is Zoey 4 jaar geworden. Zij mag nu elke dag naar school. We wensen Zoey en haar 

ouders een heel fijne tijd toe bij ons op school.  

 

Na de vakantie start Laurens bij de peuteropvang. We wensen hem veel speelplezier. Marloes, één 

van de leidsters, gaat per 1 april Puck&Co verlaten. Kim zal haar gaan vervangen. We wensen 

Marloes veel succes in haar nieuwe baan. 

Mocht u opvang wensen tijdens de stakingsdag van vrijdag 15 maart, dan kunt u zich inschrijven via 

de inschrijflijst die op het prikbord in de hal hangt.               

 

Het grootste deel van ons team heeft aangegeven te gaan staken op vrijdag 15 maart. Dat betekent 

dat we besloten hebben om de school te sluiten.  

Puck& Co, de kinderopvang organisatie die aan onze school is verbonden, kan zorgen voor opvang, 

zoals hierboven aangegeven. 

     

Welkom 

Nieuws uit de Rupsjes 
 

Schoolviering Vlinders, Kikkers, Giraffen en Panters 

Staking vrijdag 15 maart 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/


Omdat de school vrijdag 15 maart sluit vanwege de staking, wordt de schoolviering van de onder- en 

middenbouwkinderen verschoven naar vrijdag 29 maart. 
 

 

 

 

Na een gezellig Carnavalsochtend met vrolijke knutsels en 

activiteiten en een heuse ‘Montevinci’s got talentshow, kunnen 

we allemaal genieten van een heerlijke voorjaarsvakantie.  

 

In april worden de verkeersexamens afgenomen bij de kinderen van groep 7. Op woensdag 3 april is 

een laatste fietscontrole en op donderdag 4 april wordt het schriftelijke verkeersexamen gehouden. 

De week daarop, op woensdag 10 april, is het praktische deel van het verkeersexamen. De 

verkeersouder van onze school, Richard, zoekt nog ouderhulp voor het uitvoeren van de 

fietscontrole en het afnemen van het praktische verkeersexamen. Mocht u kunnen helpen, dan kunt 

u zich opgeven bij Richard, via de leerkracht of bij Tjitske. 

 

Op maandag 18 maart van 9:00 uur tot 14:00 uur zijn nieuwe ouders en kinderen welkom om een 

kijkje te nemen op onze  school. Mocht u in uw netwerk ouders weten die belangstelling voor de 

school hebben, dan kunt u ze tippen. 

Het college van B&W heeft te kennen gegeven stage te willen lopen bij enkele instanties in 

Westervoort. Wij hebben de wethouder uitgenodigd om kennis te komen maken met ons onderwijs 

en daarom zal op maandag 18 maart de heer Raaijman als stagiaire een ochtend meelopen.   

Op woensdag 27 maart organiseert Creon een tafeltennistoernooi voor groep 5 t/m 8 in de 

Nieuwhof. Kinderen kunnen zich via de formulieren op de deuren van het klaslokaal opgeven. De 

inschrijving vindt plaats tot 22 maart. Na 22 maart volgt, voor de kinderen die zich hebben 

opgegeven, meer informatie.  

Woensdag 13 februari heeft de AC een heel gezellige avond gehad om elkaar wat beter te leren 

kennen. Naast een stukje inhoudelijke vergadering heeft de commissie teambuildingsactiviteiten 

gedaan, die voor veel hilariteit zorgden. De avond was voorbereid door Marlies en Janet. Tijdens 

het inhoudelijke deel hebben we geïnventariseerd welke tops en tips er zijn om het functioneren 

van de commissie te verbeteren. Mocht u aan willen sluiten bij deze actieve en creatieve 

commissie, dan kunt u zich opgeven bij de AC-ouders of bij de directie. 

 

We wensen u een heerlijke vakantie en zien iedereen graag 

weer terug op maandag 11 maart!                                                                                                                                                                        

 

 

Team Montessori Kindcentrum  

 

Carnaval 

Hulp bij verkeersexamen en fietscontrole 

Open dag  

Stageplek wethouder Raaijman 
 

Tafeltennistoernooi 

De AC verbindt 


